ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Της από 15/12/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου
Αριθ. Πρακτικού: 17/15-12-2016

Αριθ. Απόφασης:973/2016

Στη Ρόδο σήμερα 15 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και
ώρα 19.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
του
Δημαρχείου
Ρόδου,
συνήλθε
σε
Τακτική
Δημόσια
Συνεδρίαση, το Δημοτικό
Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία
του
Δημάρχου
Ρόδου κ. Χατζηδιάκου Φώτη, μετά από την αριθ.
πρωτ.2/103522/8-12-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε
νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους
Δημοτικούς Συμβούλους
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
Α΄87/2010), και 95, 208 του Ν.3463/2006.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1.
ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ
Πρόεδρος

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣΑντιδήμαρχος
3.
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
ΜΙΧΑΗΛΑντιδήμαρχος
4.
ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΣΑντιδήμαρχος
5.
ΚΑΚΟΥΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣΑντιδήμαρχος
6. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος
8. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος

9. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
10.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
11.
ΠΟΚΚΙΑΣ
Αντιδήμαρχος
12.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

13.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ

25.
ΚΑΡΙΚΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣΕπικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ
ΟΡΑΜΑ»
26. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος
27.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

28.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΧΑΤΖΗΣΕπικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»
29.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
30.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣΓραμματέας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

31.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ
32.
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ
Επικεφαλής Παράταξης
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ»
33.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
«ΡΟΔΟΣ

Αντιδήμαρχος
14.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
15.ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

34. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
35.ΠΟΤΣΟΣ
ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής
Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
36.
ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη
Δημοτική
Σύμβουλος

16. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ

17.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ
Αντιδήμαρχος
18.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΦΛΩΡΑ-

19.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ
Αντιδήμαρχος
21.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
22.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΑΡΙΑ-

23.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
24.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.
ΠΑΡΔΑΛΟΣ
Αντιδήμαρχος (δικ/νος)

ΣΤΕΡΓΟΣ-

7.
ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (δικ/νος)
8. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (δικ/νος)

2. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος)
3. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικ/νος)
4. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (δικ/νος)

5.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (δικ/νος)
6.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ δικ/νος)

9. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (δικ/νη)
10.ΠΑΠΟΥΡΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΑνεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
δικ/νος)
11.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος)

Επίσης στη συνεδρίαση παρίστανται ο Γενικός Γραμματέας
του Δήμου Ρόδου κ. Ε.Κορναρόπουλος και ο Νομικός Σύμβουλος του
Δ.Ρ. κ.Εμμανουήλ Στάγκας .
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί
σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα
έξι (36), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος.
Θ Ε Μ Α 1.4 : Έγκριση
Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου

προϋπολογισμού Μουσείου
Ρόδου οικονομικού έτους

2017,αρ.Απόφασης
31/23.11.2016.

Διοικητικού

Συμβουλίου

Μουσείου

Ο Αντιδήμαρχος κ.Σ.Διακοσταματίου εισηγούμενος το θέμα θέτει
υπόψη του Σώματος την αρ.31/23.11.2016 Απόφαση του Δ.Σ του
Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου Ρόδου
που αφορά τον
προϋ/σμό αυτού οικονομικού έτους 2017 καθώς και εισηγητική και
αιτιολογική έκθεση για τον προϋ/σμό που αναλυτικά έχουν ως εξής:
Αρ.Απόφασης Δ.Σ 31/2016.
Ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο ότι, σύμφωνα με την
εισηγητική έκθεση που συντάχθηκε από την υπηρεσία, θα πρέπει να προβούμε
στην Έγκριση κατάρτισης και ψήφιση Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2017,
του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου Ρόδου, μετά τη γνώμη του
Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.. Αυτή αναφέρει τα εξής:
Ο Π/Υ οικονομικού έτους 2017, συντάχθηκε σύμφωνα με το
ΦΕΚ
2311/τβ/26-7-2016 «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των
δήμων, οικονομικού έτους 2017 – τροποποίηση της υπ’ αριθ. 7028/2004 (Β΄ 253)
απόφασης, την αριθμ. 23976/26.07.2016 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και
Εσωτερικών & ΔΑ» και έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 155 του Ν. 3463/2006 (Α΄ 114).
4. Τις διατάξεις των περιπτ. δ και ε του άρθρου 63 καθώς και των παρ. 1 του
άρθρου 72, 1−3 του άρθρου
86, 1, 2, 4, 6 και 7 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(Α΄ 87).
5. Τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 7028/3−2−2004 (Β΄ 253) απόφαση, περί
καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, όπως
αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 64871/2007 (Β΄ 2253), 70560/2009 (Β΄
2394), 50698/2011 (Β΄ 2832) 47490/18.12.2012 (Β΄ 3390) και 30842/2013 (Β΄
1896) όμοιες και ισχύει.
6. Το ότι η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να
εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην μη επίτευξη του οικονομικού αποτελέσματος,
καθιστώντας τον Π/Υ ελλειμματικό.
7.Το ότι ο προϋπολογισμός καταρτίζεται και υποβάλλεται ισοσκελισμένος
8.Το ότι υπολογίζεται η διαφορά που προκύπτει για το συνολικό άθροισμα της
ΟΜΑΔΑΣ Ι από την εκτέλεση του
Π/Υ της περιόδου από τον Ιανουάριο του έτους 2016 και μέχρι το κλείσιμο του
μηνός που προηγείται από
το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2017 και της αντίστοιχης περιόδου του
έτους 2015. Ομοίως υπολογίζεται η διαφορά και για την ΟΜΑΔΑ ΙΙ.
9. Το ότι στον Π/Υ οικονομικού έτους 2017, το συνολικό κόστος μισθοδοσίας,
υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που προκύπτει, ως το γινόμενο της μισθοδοσίας
του τελευταίου μήνα πριν την κατάρτιση αυτού, επί δώδεκα.
10. Τα στοιχεία τα οποία ελήφθησαν υπόψη για την σύνταξη του προϋπολογισμού
έτους 2017 αφορούν τα επτάμηνα 2015 και 2016.

11. Με τη λήξη του οικονομικού έτους 2015, ο Π/Υ αναμορφώνεται υποχρεωτικά,
προκειμένου να αποτυπωθούν σε αυτόν τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα
και να καταστεί έτσι ρεαλιστικός.
12. Το ότι το χρηματικό υπόλοιπο (ΚΑ 5) είναι ίσο με τη διαφορά της εκτίμησης
εισπραχθέντων μείον την εκτίμηση πληρωθέντων ΠΟΕ.
13. Το ΦΕΚ 678Β/2008, τροποποίησης συστατικής πράξης του ΜΝΤ.ΔΡ. όπου
ορίζεται η επιχορήγηση από το Δήμο Ρόδου, στο 1.000.000,00 € ετησίως.
14. Την απόφαση ΔΣ. 25/2016 «Κατάρτιση και Ψήφιση σχεδίου Προϋπολογισμού,
του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, οικονομικού έτους 2017.» με ΑΔΑ
7383ΟΛ9Φ-ΨΛ8, το σχέδιο του οποίου ενσωματώθηκε στην ηλεκτρονική βάση
δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών την «ημ/νια» 20/9/2016.
15. Το με αρ. πρ. 97116/2016 έγγραφο της δ/νσης οικονομικών Δ.Ρ., με το οποίο
μας γνωστοποιήθηκε το υπ’ αρ. 1537/2016 έγγραφο του Παρατηρητηρίου
Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., με Θέμα: «Γνώμη του Παρατηρητηρίου
Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α επί του σχεδίου του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2017 του νομικού προσώπου με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ»
Κατόπιν της προαναφερθείσας γνωστοποίησης σε εμάς της γνώμης του
Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου
Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με την οποία είναι
Ισοσκελισμένο, δεν είναι όμως ρεαλιστικό, λόγω του ότι – κατά τη γνώμη του δεν τηρήθηκε το κριτήριο 2, δηλαδή :
«Το άθροισμα των ποσών που
εγγράφονται στους ΚΑΕ που απαρτίζουν την κατωτέρω αναφερόμενη ΟΜΑΔΑ
ΕΣΟΔΩΝ Ι δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα ποσά που προκύπτουν από την
εφαρμογή της μεθοδολογίας που ορίζεται στο άρθρο 3, παρ. Β.1 της υπ’ αριθμ.
23976/26.07.2016 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών & ΔΑ..».
Επιπλέον το Παρατηρητήριο έχει τη γνώμη ότι είναι απολύτως αναγκαία η
προσαρμογή των εγγραφών του σχεδίου του π/υ σύμφωνα με τα προαναφερθέντα
στοιχεία, δηλαδή την τροποποίηση του ποσού της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι, συνολικού
ποσού 210.400,00 ευρώ, με μείωση κατά 105.846,00 ευρώ.
Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι:
«Σε περίπτωση που κατά την αξιολόγηση του εν λόγω κριτηρίου εμφανίζεται το
αποτέλεσμα ¨ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ¨ και η παράβαση αυτή οφείλεται και
δικαιολογείται
από
την
εφαρμογή
των
διαλαμβανομένων
στην
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2» του άρθρου 3, παρ. Β.1 της υπ’ αριθμ.
26945/31.7.2015 ΚΥΑ, τότε η οδηγία για το συγκεκριμένο κριτήριο
θεωρείται ότι τηρείται.»
Η προαναφερθείσα «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2» έχει ως εξής:
«Στην παρ. 5 του άρθρου 4 της παρούσας ορίζεται ότι τα δημοτικά ν.π.δ.δ.
εγγράφουν την επιχορήγηση που λαμβάνουν από τον οικείο δήμο σε κ.α. της
υποκατηγορίας 071 «Λοιπά τακτικά έσοδα» και όχι στην 061, στην οποία
εγγράφονται έσοδα των δήμων από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους. Τα ν.π.δ.δ.
που τυχόν ενέγραφαν τις εν λόγω επιχορηγήσεις στη 061 και τώρα
απαιτείται να τις εγγράψουν στη 071, επιβάλλεται να προχωρήσουν στη
σχετική εγγραφή έστω κι αν αυτό οδηγεί στην υπέρβαση των ανωτέρω
τιθέμενων ορίων…»
Η
ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι περιέχει έσοδα που προέρχονται κυρίως από την
επιχορήγηση του Δήμου Ρόδου, (και ελάχιστα από την διάθεση εισιτηρίων και
από τις δωρεές για το συγγραφικό έργο του Μουσείου) στον ΚΑ 0718, ποσού
206.000,00 ευρώ - ενώ το 2015 εγγραφόταν στην 061 - και είναι η
επιχορήγηση που δόθηκε για το 2016 στο ΝΠΔΔ από τον Δ.Ρ. έως τον
προηγούμενο μήνα της ψήφισης του σχεδίου π/υ 2017, όπως ακριβώς
ορίζει η παρ. 9 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 23976/26.07.2016 ΚΥΑ των
Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών & ΔΑ, ήτοι: «…τα νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου των δήμων… καταρτίζουν και ψηφίζουν τον Π/Υ τους… Για την
κατάρτιση του Π/Υ των ανωτέρω νομικών προσώπων, ως τακτική επιχορήγηση

από τον οικείο δήμο εγγράφεται… το ποσό που είναι εγγεγραμμένο στον
Π/Υ του δήμου το προηγούμενο οικονομικό έτος (δηλ. το 2016)».
Επισημαίνεται ότι, επειδή με τη συγκεκριμένη επιχορήγηση προβλέπουμε
μόνο τις άκρως απαραίτητες και υποχρεωτικές ετήσιες συμβάσεις (για τη
λειτουργία του Μουσείου), εάν εφαρμοστεί η προτεινόμενη μείωση, οι μόνες
δαπάνες που θα μπορούν να καλυφθούν είναι οι μισθοδοσίες και μόνον.
Σύμφωνα λοιπόν με όλα τα παραπάνω απορρέει το συμπέρασμα ότι η οδηγία
τηρείται και ότι ο Π/Υ οικονομικού έτους 2017, πρέπει να εγκριθεί και ψηφιστεί
ως είχε ήδη καταρτιστεί στην προγενέστερη απόφαση 25/2016.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και μετά από ανταλλαγή
απόψεων των μελών αυτού,
Αποφασίζει
1. Προέρχεται στην έγκριση της κατάρτισης και ψήφιση του Προϋπολογισμού
του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με
την εισηγητική έκθεση και τους Προϋπολογιστικούς Πίνακες που συνοδεύουν
αυτόν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και που
εμφανίζει σε Ευρώ:
ΕΣΟΔΑ
0. Τακτικά Έσοδα
1. Έκτακτα Έσοδα
2. Έσοδα ΠΟΕ
3. Δάνεια & απαιτήσεις ΠΟΕ
4. Εισπράξεις προς απόδοση
5. Χρηματικό υπόλοιπο
Σύνολο εσόδων:

ΕΞΟΔΑ
6. Λειτουργικές δαπάνες
χρήσης
7. Επενδύσεις
8. ΠΟΕ, Αποδόσεις, Προβλέψεις
9. Αποθεματικό

210.150,00
250,00
0,00
0,00
52.400,00
19.577,64
282.377,64

204.857,64
7.050,00
60.070,00
10.400,00
282.377,64

2. Ο Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2017, υποβάλλεται ισοσκελισμένος,
όπως ορίζει το ΦΕΚ 2311/τβ/26-7-2016 «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση
του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2017 – τροποποίηση της
υπ’ αριθ. 7028/2004 (Β΄ 253) απόφασης, την αριθμ. 23976/26.07.2016 ΚΥΑ
των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών & ΔΑ», το υπ’ αρ. 1537/2016
έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., με Θέμα:
«Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α επί του
σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του νομικού προσώπου
με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» και
εφαρμόζοντας την εισηγητική έκθεση, που συντάχθηκε από την υπηρεσία, η

οποία επί της γνώμης αυτής αναφέρει τα οριζόμενα από τα ανωτέρω
έγγραφα:
«Σε περίπτωση που κατά την αξιολόγηση του εν λόγω κριτηρίου εμφανίζεται
το αποτέλεσμα ¨ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ¨
και η παράβαση αυτή
οφείλεται και δικαιολογείται από την εφαρμογή των διαλαμβανομένων
στην «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2» του άρθρου 3, παρ. Β.1 της υπ’ αριθμ.
26945/31.7.2015 ΚΥΑ, τότε η οδηγία για το συγκεκριμένο κριτήριο
θεωρείται ότι τηρείται.»
Η προαναφερθείσα «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2» έχει ως εξής:
«Στην παρ. 5 του άρθρου 4 της παρούσας ορίζεται ότι τα δημοτικά ν.π.δ.δ.
εγγράφουν την επιχορήγηση που λαμβάνουν από τον οικείο δήμο σε κ.α. της
υποκατηγορίας 071 «Λοιπά τακτικά έσοδα» και όχι στην 061, στην οποία
εγγράφονται έσοδα των δήμων από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους. Τα
ν.π.δ.δ. που τυχόν ενέγραφαν τις εν λόγω επιχορηγήσεις στη 061 και
τώρα απαιτείται να τις εγγράψουν στη 071, επιβάλλεται να
προχωρήσουν στη σχετική εγγραφή έστω κι αν αυτό οδηγεί στην
υπέρβαση των ανωτέρω τιθέμενων ορίων…»
Η ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι περιέχει έσοδα που προέρχονται κυρίως από την
επιχορήγηση του Δήμου Ρόδου, (και ελάχιστα από την διάθεση εισιτηρίων
και από τις δωρεές για το συγγραφικό έργο του Μουσείου) στον ΚΑ 0718,
ποσού 206.000,00 ευρώ - ενώ το 2015 εγγραφόταν στην 061 - και
είναι η επιχορήγηση που δόθηκε για το 2016 στο ΝΠΔΔ από τον Δ.Ρ. έως
τον προηγούμενο μήνα της ψήφισης του σχεδίου π/υ 2017, όπως
ακριβώς ορίζει η παρ. 9 του άρθρου 1 της
υπ’ αριθμ.
23976/26.07.2016 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών & ΔΑ,
ήτοι: «…τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των δήμων… καταρτίζουν και
ψηφίζουν τον Π/Υ τους… Για την κατάρτιση του Π/Υ των ανωτέρω νομικών
προσώπων, ως τακτική επιχορήγηση από τον οικείο δήμο εγγράφεται…
το ποσό που είναι εγγεγραμμένο στον Π/Υ του δήμου το προηγούμενο
οικονομικό έτος (δηλ. το 2016)».
Επισημαίνεται ότι, επειδή με τη συγκεκριμένη επιχορήγηση
προβλέπουμε μόνο τις άκρως απαραίτητες και υποχρεωτικές ετήσιες συμβάσεις
(για τη λειτουργία του Μουσείου), εάν εφαρμοστεί η προτεινόμενη μείωση, οι
μόνες δαπάνες που θα μπορούν να καλυφθούν είναι οι μισθοδοσίες και μόνον.
Σύμφωνα λοιπόν με όλα τα παραπάνω απορρέει το συμπέρασμα ότι η οδηγία
τηρείται και ότι ο Π/Υ οικονομικού έτους 2017, πρέπει να εγκριθεί και
ψηφιστεί ως είχε ήδη καταρτιστεί στην προγενέστερη απόφαση 25/2016.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
Προς Δ. Σ.
Σας υποβάλλουμε την εισηγητική έκθεση κατάρτισης Προϋπολογισμού
εσόδων και εξόδων του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, Δήμου Ρόδου οικονομικού
έτους 2017.
Ο Π/Υ οικονομικού έτους 2017, συντάχθηκε σύμφωνα με το
ΦΕΚ
2311/τβ/26-7-2016 «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των
δήμων, οικονομικού έτους 2017 – τροποποίηση της υπ’ αριθ. 7028/2004 (Β΄ 253)
απόφασης, την αριθμ. 23976/26.07.2016 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και
Εσωτερικών & ΔΑ» και έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 155 του Ν. 3463/2006 (Α΄ 114).
4. Τις διατάξεις των περιπτ. δ και ε του άρθρου 63 καθώς και των παρ. 1 του
άρθρου 72, 1−3 του άρθρου
86, 1, 2, 4, 6 και 7 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(Α΄ 87).
5. Τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 7028/3−2−2004 (Β΄ 253) απόφαση, περί
καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, όπως
αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 64871/2007 (Β΄ 2253), 70560/2009 (Β΄
2394), 50698/2011 (Β΄ 2832) 47490/18.12.2012 (Β΄ 3390) και 30842/2013 (Β΄
1896) όμοιες και ισχύει.
6. Το ότι η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να
εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην μη επίτευξη του οικονομικού αποτελέσματος,
καθιστώντας τον Π/Υ ελλειμματικό.
7.Το ότι ο προϋπολογισμός καταρτίζεται και υποβάλλεται ισοσκελισμένος
8.Το ότι υπολογίζεται η διαφορά που προκύπτει για το συνολικό άθροισμα της
ΟΜΑΔΑΣ Ι από την εκτέλεση του
Π/Υ της περιόδου από τον Ιανουάριο του έτους 2016 και μέχρι το κλείσιμο του
μηνός που προηγείται από
το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Π/Υ 2017 και της αντίστοιχης περιόδου του
έτους 2015. Ομοίως υπολογίζεται η διαφορά και για την ΟΜΑΔΑ ΙΙ.
9. Το ότι στον Π/Υ οικονομικού έτους 2017, το συνολικό κόστος μισθοδοσίας,
υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που προκύπτει, ως το γινόμενο της μισθοδοσίας
του τελευταίου μήνα πριν την κατάρτιση αυτού, επί δώδεκα.
10. Τα στοιχεία τα οποία ελήφθησαν υπόψη για την σύνταξη του προϋπολογισμού
έτους 2017 αφορούν τα επτάμηνα 2015 και 2016.
11. Με τη λήξη του οικονομικού έτους 2015, ο Π/Υ αναμορφώνεται υποχρεωτικά,
προκειμένου να αποτυπωθούν σε αυτόν τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα
και να καταστεί έτσι ρεαλιστικός.
12. Το ότι το χρηματικό υπόλοιπο (ΚΑ 5) είναι ίσο με τη διαφορά της εκτίμησης
εισπραχθέντων μείον την εκτίμηση πληρωθέντων ΠΟΕ.
13. Το ΦΕΚ 678Β/2008, τροποποίησης συστατικής πράξης του ΜΝΤ.ΔΡ. όπου
ορίζεται η επιχορήγηση από το Δήμο Ρόδου, στο 1.000.000,00 € ετησίως.
14. Την απόφαση ΔΣ. 25/2016 «Κατάρτιση και Ψήφιση σχεδίου Προϋπολογισμού,
του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, οικονομικού έτους 2017.» με ΑΔΑ
7383ΟΛ9Φ-ΨΛ8, το σχέδιο του οποίου ενσωματώθηκε στην ηλεκτρονική βάση
δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών την «ημ/νια» 20/9/2016.
15. Το με αρ. πρ. 97116/2016 έγγραφο της δ/νσης οικονομικών Δ.Ρ., με το οποίο
μας γνωστοποιήθηκε το υπ’ αρ. 1537/2016 έγγραφο του Παρατηρητηρίου
Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., με Θέμα: «Γνώμη του Παρατηρητηρίου
Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α επί του σχεδίου του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2017 του νομικού προσώπου με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ»
Κατόπιν της προαναφερθείσας γνωστοποίησης σε εμάς της γνώμης του
Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου
Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με την οποία είναι
Ισοσκελισμένο, δεν είναι όμως ρεαλιστικό, λόγω του ότι – κατά τη γνώμη του «Το άθροισμα των ποσών που
δεν τηρήθηκε το κριτήριο 2, δηλαδή :
εγγράφονται στους ΚΑΕ που απαρτίζουν την κατωτέρω αναφερόμενη ΟΜΑΔΑ
ΕΣΟΔΩΝ Ι δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα ποσά που προκύπτουν από την
εφαρμογή της μεθοδολογίας που ορίζεται στο άρθρο 3, παρ. Β.1 της υπ’ αριθμ.
23976/26.07.2016 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών & ΔΑ..».

Επιπλέον το Παρατηρητήριο έχει τη γνώμη ότι είναι απολύτως αναγκαία η
προσαρμογή των εγγραφών του σχεδίου του π/υ σύμφωνα με τα προαναφερθέντα
στοιχεία, δηλαδή την τροποποίηση του ποσού της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι, συνολικού
ποσού 210.400,00 ευρώ, με μείωση κατά 105.846,00 ευρώ.
Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι:
«Σε περίπτωση που κατά την αξιολόγηση του εν λόγω κριτηρίου εμφανίζεται το
αποτέλεσμα ¨ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ¨ και η παράβαση αυτή οφείλεται και
δικαιολογείται
από
την
εφαρμογή
των
διαλαμβανομένων
στην
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2» του άρθρου 3, παρ. Β.1 της υπ’ αριθμ.
26945/31.7.2015 ΚΥΑ, τότε η οδηγία για το συγκεκριμένο κριτήριο
θεωρείται ότι τηρείται.»
Η προαναφερθείσα «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2» έχει ως εξής:
«Στην παρ. 5 του άρθρου 4 της παρούσας ορίζεται ότι τα δημοτικά ν.π.δ.δ.
εγγράφουν την επιχορήγηση που λαμβάνουν από τον οικείο δήμο σε κ.α. της
υποκατηγορίας 071 «Λοιπά τακτικά έσοδα» και όχι στην 061, στην οποία
εγγράφονται έσοδα των δήμων από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους. Τα ν.π.δ.δ.
που τυχόν ενέγραφαν τις εν λόγω επιχορηγήσεις στη 061 και τώρα
απαιτείται να τις εγγράψουν στη 071, επιβάλλεται να προχωρήσουν στη
σχετική εγγραφή έστω κι αν αυτό οδηγεί στην υπέρβαση των ανωτέρω
τιθέμενων ορίων…»
Η
ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι περιέχει έσοδα που προέρχονται κυρίως από την
επιχορήγηση του Δήμου Ρόδου, (και ελάχιστα από την διάθεση εισιτηρίων και
από τις δωρεές για το συγγραφικό έργο του Μουσείου) στον ΚΑ 0718, ποσού
206.000,00 ευρώ - ενώ το 2015 εγγραφόταν στην 061 - και είναι η
επιχορήγηση που δόθηκε για το 2016 στο ΝΠΔΔ από τον Δ.Ρ. έως τον
προηγούμενο μήνα της ψήφισης του σχεδίου π/υ 2017, όπως ακριβώς
ορίζει η παρ. 9 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 23976/26.07.2016 ΚΥΑ των
Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών & ΔΑ, ήτοι: «…τα νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου των δήμων… καταρτίζουν και ψηφίζουν τον Π/Υ τους… Για την
κατάρτιση του Π/Υ των ανωτέρω νομικών προσώπων, ως τακτική επιχορήγηση
από τον οικείο δήμο εγγράφεται… το ποσό που είναι εγγεγραμμένο στον
Π/Υ του δήμου το προηγούμενο οικονομικό έτος (δηλ. το 2016)».
Επισημαίνεται ότι, επειδή με τη συγκεκριμένη επιχορήγηση προβλέπουμε
μόνο τις άκρως απαραίτητες και υποχρεωτικές ετήσιες συμβάσεις (για τη
λειτουργία του Μουσείου), εάν εφαρμοστεί η προτεινόμενη μείωση, οι μόνες
δαπάνες που θα μπορούν να καλυφθούν είναι οι μισθοδοσίες και μόνον.
Σύμφωνα λοιπόν με όλα τα παραπάνω απορρέει το συμπέρασμα ότι η
οδηγία τηρείται και ότι ο Π/Υ οικονομικού έτους 2017, πρέπει να εγκριθεί και
ψηφιστεί ως είχε ήδη καταρτιστεί στην προγενέστερη απόφαση 25/2016.
Ανακεφαλαιωτικά ο προϋπολογισμός έχει ως εξής:
ΕΣΟΔΑ
0. Τακτικά Έσοδα
1. Έκτακτα Έσοδα
2. Έσοδα ΠΟΕ
3. Δάνεια & απαιτήσεις ΠΟΕ
4. Εισπράξεις προς απόδοση
5. Χρηματικό υπόλοιπο
Σύνολο εσόδων:

210.150,00
250,00
0,00
0,00
52.400,00
19.577,64
282.377,64

ΕΞΟΔΑ
6. Λειτουργικές δαπάνες
χρήσης
7. Επενδύσεις

204.857,64
7.050,00

8. ΠΟΕ, Αποδόσεις, Προβλέψεις
9. Αποθεματικό

60.070,00
10.400,00
282.377,64

Τα έσοδα αναλύονται ως εξής:
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
0211. Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες: εγγράφηκαν έσοδα από
Τόκους χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες, ποσού 50,00 €.
04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
043 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
0432. Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κλπ: εγγράφηκαν έσοδα από εισιτήρια για την
είσοδο στα κτήριά μας, ποσού: 4.100,00 €.
07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
0718. Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.
εγγράφηκαν έσοδα από την Επιχορήγηση του Δήμου Ρόδου, ποσού: 206.00,00 €.
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
14 ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ
141 ΔΩΡΕΕΣ
1411. Προϊόν δωρεών: εγγράφηκαν Έσοδα χορηγιών χωρίς την διαφήμιση των
χορηγών, ποσού: 250,00 €
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
412. Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις: εγγράφηκαν Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις,
ποσού: 9.050,00 €
413. Ασφαλιστικές εισφορές: εγγράφηκαν ασφαλιστικές εισφορές, ποσού:
42.050,00 €
414. Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων: εγγράφηκαν λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων,
ποσού: 1.300,00 €
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
511 χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα: εγγράφηκε χρηματικό
υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης, ποσού: 19.503,07 €
512 χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα: εγγράφηκε χρηματικό
υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης, ποσού: 74,57 €
ΕΞΟΔΑ
Οι Υπηρεσίες στις οποίες κατανέμονται οι δαπάνες του προϋπολογισμού μας,
χαρακτηρίζονται με ένα διψήφιο κωδικό ως εξής:
00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
& 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & 15 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
Αναλυτικά:
00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
00 – 611. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
00 – 611. Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών: Σ’ αυτόν τον κωδικό
εγγράφηκαν δαπάνες για την αποζημίωση ελεύθερων επαγγελματιών που

προσφέρουν υπηρεσίες στο Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης, Δήμου Ρόδου,
συνολικού ποσού 100,00 € και πρόκειται για αμοιβές επιστημονικών συνεργατών,
νομικών – συμβολαιογράφων.
00 – 62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
00 – 622. Επικοινωνίες: Σ’ αυτόν τον κωδικό εγγράφηκαν δαπάνες για
ταχυδρομικά και τηλεφωνικά τέλη, ύψους 3.900,00 €.
00 – 64. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
00 – 643. Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων, προβολής και διαφήμισης): Σ’ αυτόν
τον κωδικό εγγράφηκε συνολικό ποσό 1.150,00 € για τα έξοδα ενημέρωσης και
προβολής του Μουσείου, καθώς των τιμητικών διακρίσεων, των αναμνηστικών
δώρων, της φιλοξενίας
φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών και λοιπές
δαπάνες δημοσίων σχέσεων .
00 – 645. Συνδρομές: Σ’ αυτόν τον κωδικό εγγράφηκε συνολικό ποσό 50,00 €,
για τις συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα.
00 – 646. Έξοδα δημοσιεύσεων: Σ’ αυτόν τον κωδικό εγγράφηκε συνολικό ποσό
550,00 € για τα έξοδα δημοσίευσης προκηρύξεων και λοιπών δημοσιεύσεων.
00 – 649. Διάφορα έξοδα γενικής φύσης: Σ’ αυτόν τον κωδικό εγγράφηκε
συνολικό ποσό 150,00 € για δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών
αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων.
00 – 65. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ
00 – 651. Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών: Σ’ αυτόν τον κωδικό εγγράφηκε
συνολικό ποσό 150,00 € για τα έξοδα και τις Προμήθειες των Τραπεζικών
Ιδρυμάτων.
00 – 68. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ
00 – 682. Έκτακτα έξοδα: Σ’ αυτόν τον κωδικό εγγράφηκε συνολικό ποσό 120,00
€ που αφορά τα φορολογικά, τα ασφαλιστικά πρόστιμα και άλλα έκτακτα έξοδα.
00-8. ΠΡΟΒΕΨΕΙΣ
00 – 811. Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ): Σ’ αυτόν τον κωδικό εγγράφηκε
συνολικό ποσό 2.750,00 € που αφορά αμοιβές και έξοδα τρίτων ΠΟΕ.
00 – 822. Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων (ΠΟΕ): Σ’ αυτόν τον κωδικό
εγγράφηκε συνολικό ποσό 950,00 € που αφορά φόρους μισθωτών υπηρεσιών,
φόρους ελ. Επ. κλπ.
00 _ 823. Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών (ΠΟΕ):
Σ’ αυτόν τον κωδικό
εγγράφηκε συνολικό ποσό 50,00 € που αφορά απόδοση κρατήσεων ΙΚΑ
δικαστικών αποφάσεων ΠΟΕ.
00 – 833. Έκτακτα έξοδα (ΠΟΕ): Σ’ αυτόν τον κωδικό εγγράφηκε συνολικό ποσό
50,00 € που αφορά φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις ασφαλιστικών
εισφορών ΠΟΕ.
10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
10-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
10 – 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
10 – 601. Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων: Σ’ αυτόν τον κωδικό εγγράφηκαν
δαπάνες για τις τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού (4 άτομα που υπηρετούν
στο Ν.Π.Δ.Δ.), ύψους 70.000,00 €.
10 – 602. Αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου: Σ’ αυτόν τον
κωδικό εγγράφηκαν δαπάνες για τις τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου
προσωπικού (άτομα 1, μεταφερθείσα υπάλληλος πρώην Α.Δ.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.), ύψους
18.000,00 €.
10 – 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
10 – 605. Εργοδοτικές Εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου και
αορίστου χρόνου: Σ’ αυτόν τον κωδικό εγγράφηκαν δαπάνες για τις Εργοδοτικές

Εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου και αορίστου χρόνου, ύψους
25.300,00 €.
10 – 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
10 – 626. Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους: Σ’
αυτόν τον κωδικό εγγράφηκαν δαπάνες για
την συντήρηση εφαρμογών
λογισμικού, την συντήρηση και επισκευή των Η/Υ από τρίτους, καθώς και λοιπές
συντηρήσεις από τρίτους, ύψους 15.300,00 €. Αφορούν ετήσιες συμβάσεις
προμηθευτών (διότι είναι οι εταιρείες που τα εγκατέστησαν και έχουν την
αποκλειστική τους συντήρηση).
10-631 «Λοιποί φόροι (ρύθμιση του ΙΚΑ)»: Σ’ αυτόν τον κωδικό εγγράφηκε
συνολικό ποσό 55.987,64 € που αφορά την ρύθμιση του ΙΚΑ για την καταβολή
των κρατήσεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των μονίμων υπαλλήλων που εσφαλμένα
παρακρατήθηκαν υπέρ Δημοσίου.
10 – 64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
10 – 642. Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα τρίτων: Σ’ αυτόν τον κωδικό εγγράφηκαν
δαπάνες για τα οδοιπορικά έξοδα και την αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων,
ύψους 50,00 €.
10 – 66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
10 – 661. Έντυπα, γραφική ύλη, εκδόσεις: Σ’ αυτόν τον κωδικό εγγράφηκαν
δαπάνες για την προμήθεια βιβλίων, γραφικής ύλης, εντύπων και υλικών
μηχανογράφησης εκτυπώσεων καθώς εκτυπώσεις, εκδόσεις και βιβλιοδετήσεις,
ύψους 1.600,00 €.
10 – 663. Είδη υγιεινής και καθαριότητας: Σ’ αυτόν τον κωδικό εγγράφηκαν
δαπάνες για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση του
μοτοποδηλάτου, 600,00 €.
10 – 665. Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών:
Σ’ αυτόν τον κωδικό εγγράφηκαν δαπάνες για την προμήθεια φωτοτυπικού υλικού,
ύψους 550,00 €.
10 – 666. Υλικά συντήρησης και κτηρίων και έργων: Σ’ αυτόν τον κωδικό
εγγράφηκαν δαπάνες για την υλικών για τις συντηρήσεις και τις επισκευές των
τεσσάρων (4) κτηρίων, ύψους 900,00 €.
10 – 669. Λοιπές προμήθειες που δεν μπορούν να ενταχθούν ανωτέρω: Σ’ αυτόν
τον κωδικό εγγράφηκαν δαπάνες για τις λοιπές προμήθειες που δεν μπορούν να
ενταχθούν ανωτέρω, ύψους 50,00 €.
10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
10 – 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
10 – 713. Προμήθειες παγίων: Σ’ αυτόν τον κωδικό εγγράφηκαν δαπάνες για την
προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού, ύψους 6.000,00 €.
10-8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
10 – 811. Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών Π.Ο.Ε.: Σ’ αυτόν τον
κωδικό εγγράφηκαν δαπάνες από διάφορα γενικά έξοδα, αμοιβές προσωπικού και
την προμήθεια αναλώσιμων, ύψους 3.790,00 €.
10 – 822. Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων: Σ’ αυτόν τον κωδικό
εγγράφηκε πίστωση 7.700,00 € για την απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών,
προμηθευτών και ελεύθερων επαγγελματιών και λοιπών επιβαρύνσεων.
10 – 823. Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών: Σ’ αυτόν τον κωδικό εγγράφηκε
πίστωση 42.000,00 € για την εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών.
10 – 824. Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων: Σ’ αυτόν τον κωδικό εγγράφηκε πίστωση
1.300,00 € για την απόδοση κρατήσεων για την εξόφληση δανείων του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων.
15 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

15 – 61 . ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
15 – 611. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
15 – 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
15 – 623. Ενοίκια – Μισθώματα: Σ’ αυτόν τον κωδικό εγγράφηκε δαπάνη για το
ενοίκιο του κτηρίου της Δημοτικής Πινακοθήκης, ύψους 5.000,00 €.
15 – 625. Ασφάλιστρα: Σ’ αυτόν τον κωδικό εγγράφηκαν δαπάνες για τα
ασφάλιστρα των έργων τέχνης καθώς και την συνδρομή ασφάλειας του κτηρίου
του Νεστοριδείου Μελάθρου και της Δημοτικής Πινακοθήκης, ύψους 2.800,00 €.
15 – 626. Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους: Σ’
αυτόν τον κωδικό εγγράφηκαν δαπάνες για την συντήρηση και επισκευή των
πινάκων, των κορνιζών κλπ, ύψους 250,00 €.
15 – 64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
15 – 641. Έξοδα μεταφορών: Σ’ αυτόν τον κωδικό εγγράφηκαν δαπάνες για την
μεταφορά και την ασφάλιση έργων τέχνης, ύψους 1.000,00 €.
15 – 646. Έξοδα δημοσιεύσεων: Σ’ αυτόν τον κωδικό εγγράφηκαν δαπάνες για τις
δημοσιεύσεις και τις προκηρύξεις, του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, Δήμου
Ρόδου, συνολικού ποσού 100,00 € .
15 – 647. Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων: Σ’
αυτόν τον κωδικό εγγράφηκαν δαπάνες για την επανέκθεση του Νεστοριδείου
Μελάθρου, του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, Δήμου Ρόδου, συνολικού ποσού
50,00 €
15 – 66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
15 – 661. Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις: Σ’ αυτόν τον κωδικό
εγγράφηκαν δαπάνες για τις εκτυπώσεις, τις προμήθειες βιβλίων, τις εκδόσεις και
βιβλιοδετήσεις, λοιπές προμήθειες γραφείων κ.λ.π., ύψους 600,00 €.
15 – 665. Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών:
Σ’ αυτόν τον κωδικό εγγράφηκαν δαπάνες για την προμήθεια φωτογραφικού και
φωτοτυπικού υλικού για την διοργάνωση εκθέσεων, ύψους 50,00 €.
15 – 667. Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού: Σ’ αυτόν τον κωδικό
εγγράφηκαν δαπάνες για την προμήθεια ανταλλακτικών λοιπού εξοπλισμού
(φωτοτυπικών – Η/Υ), ύψους 100,00 €.
15 – 669. Λοιπές προμήθειες: Σ’ αυτόν τον κωδικό εγγράφηκαν δαπάνες για τις
λοιπές προμήθειες που δεν μπορούν να ενταχθούν ανωτέρω για την διοργάνωση
εκθέσεων, ύψους 400,00 €.
5 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
15-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
15 – 713. Προμήθειες παγίων: Σ’ αυτόν τον κωδικό εγγράφηκαν δαπάνες για την
προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (αγορές έργων τέχνης), ύψους 1.050,00 €.
15-811.Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ): Σ’ αυτόν τον
κωδικό εγγράφηκαν δαπάνες από διάφορα γενικά έξοδα και την προμήθεια
αναλώσιμων, ύψους 1.080,00 €.
15 – 822. Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων: Σ’ αυτόν τον κωδικό
εγγράφηκε πίστωση 400,00 € για την απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών,
προμηθευτών και ελεύθερων επαγγελματιών και λοιπών επιβαρύνσεων.
9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
9 – 911. Αποθεματικό : Σ’ αυτόν τον κωδικό υπολογίζεται το ποσό 10.400,00 €,
για την αναπλήρωση πιστώσεων σε ανεπάρκεια και κάλυψη δαπανών που δεν
έχουν προβλεφθεί και δεν υπερβαίνει το 5% επί των τακτικών εσόδων, όπως από
τον νόμο προβλέπεται.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σχετ.: το 1537/2016 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των
Ο.Τ.Α., με Θέμα: «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α
επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του νομικού
προσώπου με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ»
Σας ενημερώνουμε ότι μας προσκομίστηκε το παραπάνω έγγραφο
του ΥΠΕΣ, σύμφωνα με το οποίο, το σχέδιο π/υ 2017 είναι Ισοσκελισμένο, δεν
είναι όμως ρεαλιστικό, λόγω του ότι – κατά τη γνώμη του - δεν τηρήθηκε το
κριτήριο 2, δηλαδή : «Το άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στους ΚΑΕ που
απαρτίζουν την κατωτέρω αναφερόμενη ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι δεν πρέπει να
υπερβαίνουν τα ανώτατα ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή της
μεθοδολογίας που ορίζεται στο άρθρο 3, παρ. Β.1 της υπ’ αριθμ.
23976/26.07.2016 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών & ΔΑ..».
Επιπλέον το Παρατηρητήριο έχει τη γνώμη ότι είναι απολύτως αναγκαία η
προσαρμογή των εγγραφών του σχεδίου του π/υ σύμφωνα με τα προαναφερθέντα
στοιχεία, δηλαδή την τροποποίηση του ποσού της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι, συνολικού
ποσού 210.400,00 ευρώ, με μείωση κατά 105.846,00 ευρώ.
Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι:
«Σε περίπτωση που κατά την αξιολόγηση του εν λόγω κριτηρίου εμφανίζεται το
αποτέλεσμα ¨ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ¨ και η παράβαση αυτή οφείλεται και
δικαιολογείται
από
την
εφαρμογή
των
διαλαμβανομένων
στην
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2» του άρθρου 3, παρ. Β.1 της υπ’ αριθμ.
26945/31.7.2015 ΚΥΑ, τότε η οδηγία για το συγκεκριμένο κριτήριο
θεωρείται ότι τηρείται.»
Η προαναφερθείσα «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2» έχει ως εξής:
«Στην παρ. 5 του άρθρου 4 της παρούσας ορίζεται ότι τα δημοτικά ν.π.δ.δ.
εγγράφουν την επιχορήγηση που λαμβάνουν από τον οικείο δήμο σε κ.α. της
υποκατηγορίας 071 «Λοιπά τακτικά έσοδα» και όχι στην 061, στην οποία
εγγράφονται έσοδα των δήμων από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους. Τα ν.π.δ.δ.
που τυχόν ενέγραφαν τις εν λόγω επιχορηγήσεις στη 061 και τώρα
απαιτείται να τις εγγράψουν στη 071, επιβάλλεται να προχωρήσουν στη
σχετική εγγραφή έστω κι αν αυτό οδηγεί στην υπέρβαση των ανωτέρω
τιθέμενων ορίων…»
Η
ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι περιέχει έσοδα που προέρχονται κυρίως από την
επιχορήγηση του Δήμου Ρόδου, (και ελάχιστα από την διάθεση εισιτηρίων και
από τις δωρεές για το συγγραφικό έργο του Μουσείου) στον ΚΑ 0718, ποσού
206.000,00 ευρώ - ενώ το 2015 εγγραφόταν στην 061 - και είναι η
επιχορήγηση που δόθηκε για το 2016 στο ΝΠΔΔ από τον Δ.Ρ. έως τον
προηγούμενο μήνα της ψήφισης του σχεδίου π/υ 2017, όπως ακριβώς
ορίζει η παρ. 9 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 23976/26.07.2016 ΚΥΑ των
Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών & ΔΑ, ήτοι: «…τα νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου των δήμων… καταρτίζουν και ψηφίζουν τον Π/Υ τους… Για την
κατάρτιση του Π/Υ των ανωτέρω νομικών προσώπων, ως τακτική επιχορήγηση
από τον οικείο δήμο εγγράφεται… το ποσό που είναι εγγεγραμμένο στον
Π/Υ του δήμου το προηγούμενο οικονομικό έτος (δηλ. το 2016)».
Επισημαίνεται ότι, επειδή με τη συγκεκριμένη επιχορήγηση προβλέπουμε
μόνο τις άκρως απαραίτητες και υποχρεωτικές ετήσιες συμβάσεις (για τη
λειτουργία του Μουσείου), εάν εφαρμοστεί η προτεινόμενη μείωση, οι μόνες
δαπάνες που θα μπορούν να καλυφθούν είναι οι μισθοδοσίες και μόνον.
Σύμφωνα λοιπόν με όλα τα παραπάνω απορρέει το συμπέρασμα ότι η
οδηγία τηρείται και ότι ο Π/Υ οικονομικού έτους 2017, πρέπει να εγκριθεί και
ψηφιστεί ως είχε ήδη καταρτιστεί στην προγενέστερη απόφαση 25/2016.
Ως εκ τούτου ο Προϋπολογισμός θα προσκομισθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου Ρόδου για έλεγχο ως έχει και καθώς και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Αιγαίου.
Ο Π/Υ οικονομικού έτους 2017, συντάχθηκε σύμφωνα με το
ΦΕΚ
2311/τβ/26-7-2016 «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των
δήμων, οικονομικού έτους 2017 – τροποποίηση της υπ’ αριθ. 7028/2004 (Β΄ 253)

απόφασης, την αριθμ. 23976/26.07.2016 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και
Εσωτερικών & ΔΑ»
Το σχέδιο του Προϋπολογισμού 2017 καταρτίστηκε σύμφωνα με τα
στοιχεία της εκτέλεσης του Π/Υ της περιόδου Ιανουαρίου – Ιουλίου 2015 και 2016
(7-μηνα), που έχουν ενσωματωθεί στις βάσεις δεδομένων που τηρούνται στο
Υπουργείο Εσωτερικών, οπότε τα στοιχεία εκτέλεσης λαμβάνονται με βάση την
περίοδο αυτή.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να
αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη την ανωτέρω
εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του
άρθρου 93 και 155 του Ν.3463/2006, μετά διαλογική συζήτηση που
περιγράφεται στο Πρακτικό της Συνεδρίασης και με απόλυτη
πλειοψηφία των μελών του Σώματος ,
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Ι.Γιαννακάκης,
Ε.Παναή και
Ι.Περδίκης, ήταν απόντες από την ψηφοφορία του θέματος.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι κατά πλειοψηφία
Μειοψηφούντος του επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» με επικεφαλής τον κ.Κ.Πότσο, ο οποίος
ψήφισε «παρών»
1. Ψηφίζει τον Προϋπολογισμό Εσόδων – Εξόδων οικονομικού
έτους 2017 του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου Ρόδου,
ο οποίος σε ανακεφαλαίωση έχει ως εξής:
ΕΣΟΔΑ
0. Τακτικά Έσοδα
1. Έκτακτα Έσοδα
2. Έσοδα ΠΟΕ
3. Δάνεια & απαιτήσεις
ΠΟΕ
4. Εισπράξεις προς
απόδοση
5. Χρηματικό υπόλοιπο
Σύνολο εσόδων:

ΕΞΟΔΑ
6. Λειτουργικές δαπάνες
χρήσης
7. Επενδύσεις
8. ΠΟΕ, Αποδόσεις,

210.150,00
250,00
0,00
0,00
52.400,00
19.577,64
282.377,64

204.857,64
7.050,00
60.070,00

Προβλέψεις
9. Αποθεματικό

10.400,00
282.377,64

2. Ο Προϋπολογισμός
οικονομικού έτους 2017, υποβάλλεται
ισοσκελισμένος, όπως ορίζει το ΦΕΚ 2311/τβ/26-7-2016 «Παροχή
οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων,
οικονομικού έτους 2017 – τροποποίηση της υπ’ αριθ. 7028/2004 (Β΄
253) απόφασης, την αριθμ. 23976/26.07.2016 ΚΥΑ των Υπουργών
Οικονομικών και Εσωτερικών & ΔΑ», το υπ’ αρ. 1537/2016 έγγραφο
του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., με Θέμα:
«Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α
επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του
νομικού προσώπου με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» και εφαρμόζοντας την εισηγητική έκθεση,
που συντάχθηκε από την υπηρεσία, η οποία επί της γνώμης αυτής
αναφέρει τα οριζόμενα από τα ανωτέρω έγγραφα:
«Σε περίπτωση που κατά την αξιολόγηση του εν λόγω κριτηρίου
εμφανίζεται το αποτέλεσμα ¨ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ¨
και η
παράβαση αυτή οφείλεται και δικαιολογείται από την εφαρμογή
των διαλαμβανομένων στην «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2» του άρθρου 3,
παρ. Β.1 της υπ’ αριθμ. 26945/31.7.2015 ΚΥΑ, τότε η οδηγία
για το συγκεκριμένο κριτήριο θεωρείται ότι τηρείται.»
Η προαναφερθείσα «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2» έχει ως εξής:
«Στην παρ. 5 του άρθρου 4 της παρούσας ορίζεται ότι τα δημοτικά
ν.π.δ.δ. εγγράφουν την επιχορήγηση που λαμβάνουν από τον οικείο
δήμο σε κ.α. της υποκατηγορίας 071 «Λοιπά τακτικά έσοδα» και όχι
στην 061, στην οποία εγγράφονται έσοδα των δήμων από κεντρικούς
αυτοτελείς πόρους. Τα ν.π.δ.δ. που τυχόν ενέγραφαν τις εν λόγω
επιχορηγήσεις στη 061 και τώρα απαιτείται να τις εγγράψουν
στη 071, επιβάλλεται να προχωρήσουν στη σχετική εγγραφή
έστω κι αν αυτό οδηγεί στην υπέρβαση των ανωτέρω τιθέμενων
ορίων…»
Η ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι περιέχει έσοδα που προέρχονται κυρίως από
την επιχορήγηση του Δήμου Ρόδου, (και ελάχιστα από την διάθεση
εισιτηρίων και από τις δωρεές για το συγγραφικό έργο του Μουσείου)
στον ΚΑ 0718, ποσού 206.000,00 ευρώ - ενώ το 2015
εγγραφόταν στην 061 - και είναι η επιχορήγηση που δόθηκε για το
2016 στο ΝΠΔΔ από τον Δ.Ρ. έως τον προηγούμενο μήνα της
ψήφισης του σχεδίου π/υ 2017, όπως ακριβώς ορίζει η παρ. 9
του άρθρου 1 της
υπ’ αριθμ. 23976/26.07.2016 ΚΥΑ των
Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών & ΔΑ, ήτοι: «…τα νομικά

πρόσωπα δημοσίου δικαίου των δήμων… καταρτίζουν και ψηφίζουν τον
Π/Υ τους… Για την κατάρτιση του Π/Υ των ανωτέρω νομικών
προσώπων, ως τακτική επιχορήγηση από τον οικείο δήμο
εγγράφεται… το ποσό που είναι εγγεγραμμένο στον Π/Υ του
δήμου το προηγούμενο οικονομικό έτος (δηλ. το 2016)».

Επισημαίνεται ότι, επειδή με τη συγκεκριμένη επιχορήγηση
προβλέπουμε μόνο τις άκρως απαραίτητες και υποχρεωτικές ετήσιες
συμβάσεις (για τη λειτουργία του Μουσείου), εάν εφαρμοστεί η
προτεινόμενη μείωση, οι μόνες δαπάνες που θα μπορούν να
καλυφθούν είναι οι μισθοδοσίες και μόνον.
Σύμφωνα λοιπόν με όλα τα παραπάνω απορρέει το συμπέρασμα ότι η
οδηγία τηρείται και ότι ο Π/Υ οικονομικού έτους 2017, πρέπει να
εγκριθεί και ψηφιστεί ως είχε ήδη καταρτιστεί στην προγενέστερη
απόφαση 25/2016.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ

